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Sau khi hợp nhất, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện 
việc rà soát để bãi bỏ hoặc bổ sung, điều chỉnh ban hành mới các đề án mà trước 
đây Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ban 
hành. Trên cơ sở rà soát, bổ sung 02 đề án “Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người 
lao động ở các doanh nghiệp”, “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin, nắm 
bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thống nhất ban hành 
đề án“Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 
cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cơ 
quan và doanh nghiệp tỉnh” để triển khai thực hiện trong Đảng bộ. 

* Đề án gồm các nội dung như sau: 

 Phần I: Mở đầu 

 Phần II: Thực trạng công tác giáo dục chính trị tư trưởng; cung cấp thông 
tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối thời gian qua. 

 Phần III: Mục tiêu, nội dung và hình thức thực hiện công tác giáo dục 
chính trị tư trưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 
trong Đảng bộ Khối thời gian tới.  

 Phần IV: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục 
chính trị tư trưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 
trong Đảng bộ Khối thời gian tới. 

 Phần V: Tổ chức thực hiện  

I. MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của Đề án 

 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định 
hướng dư luận xã hội là một trong những nội dung của công tác tư tưởng - một bộ 
phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể trong hệ thống chính trị, có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Trong 
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những năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. 
Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã 
tác động làm thay đổi quan niệm, lối sống, phai nhạt lý tưởng, niềm tin của một bộ 
phận không nhỏ quần chúng nhân dân nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói 
riêng. Theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra công 
tác xây dựng Đảng hiện nay còn không ít hạn chế, khuyết điểm, trong đó công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng chưa được coi trọng đúng mức, hiệu quả chưa cao, nội 
dung và phương pháp truyền đạt chậm đổi mới; chưa chủ động và thiếu giải pháp 
phù hợp để định hướng thông tin, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, 
phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động… Do đó, 
việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng, trong đó có công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là 
nhiệm vụ cần thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

 Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới, 
đảm bảo cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tăng cường công tác tuyên truyền 
giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ góp phần nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
xây dựng Đề án “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”. 

2. Những vấn đề chung 

2.1. Một số khái niệm 

- Giáo dục chính trị tư tưởng ở nước ta hiện nay được tiến hành dưới sự chỉ 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là quá trình tác động vào nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân nói chung về những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - 
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, thông qua một hệ thống các biện pháp, nhằm từng bước 
xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học đúng đắn, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Tư tưởng: Theo định nghĩa chung nhất, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực 
trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. 

- Cung cấp thông tin: Cung cấp nội dung những vấn đề cụ thể (sự kiện, vụ 
việc, tình tiết...) được thể hiện bằng văn bản, tư liệu (tiếng nói, âm thanh, hình ảnh, 
đồ hoạ...). 

- Dư luận xã hội: Dư luận xã hội là tập hợp các luồng ý kiến cá nhân trước 
các vấn đề, sự kiện, hiện tượng hay các quá trình xã hội. Khái niệm này có một số 
nội dung cần chú ý:  

Một là, mỗi luồng ý kiến là một số ý kiến cá nhân giống nhau;  

Hai là, dư luận xã hội có thể bao gồm nhiều luồng ý kiến khác nhau, thậm 
chí đối lập nhau;  
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Ba là, luồng ý kiến có thể rộng (tuyệt đại đa số, đa số, nhiều ý kiến) hoặc 
hẹp (một số ý kiến). 

Chỉ có những sự kiện, hiện tượng, vấn đề xã hội có tính thời sự (động chạm 
đến lợi ích, các mối quan tâm hiện có của nhiều người) mới có khả năng tạo ra dư 
luận xã hội và nó được coi là một công cụ quan trọng trong hệ thống tổ chức, quản 
lý xã hội một cách khoa học. 

Tin đồn là những thông tin từ những nguồn thông tin không chính thức, 
thường là những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật và rất khó kiểm chứng, 
được dựng nên, hoặc ngụy tạo nên bởi những mục đích hay dụng ý nào đó.  

Giữa tin đồn và dư luận xã hội có những điểm khác biệt cơ bản như sau: 

Một là, nguồn thông tin của tin đồn bao giờ cũng xuất phát từ người khác 
(tôi nghe người này nói, người kia nói); nguồn thông tin của dư luận xã hội lại xuất 
phát từ chính bản thân người phát ngôn (theo ý kiến của tôi thì...). 

Hai là, tin đồn loang càng xa thì càng có nhiều biến thái, do nó không ngừng 
được thêm thắt. Ngược lại, lúc ban đầu dư luận xã hội thường rất phân tán, nhưng 
sau đó, thông qua sự trao đổi, tranh luận, tính thống nhất của dư luận xã hội thường 
tăng lên. 

Ba là, tin đồn thường có tính "thất thiệt" (mặc dù có những tin đồn về cơ bản 
là sự thật). Dư luận xã hội phản ánh trung thực về những suy nghĩ, tình cảm của 
những chủ thể. 

Tuy nhiên, giữa dư luận xã hội và tin đồn không có sự ngăn cách tuyệt 
đối. Tin đồn thường có nguyên nhân là do công chúng, nhân dân thiếu thông tin 
với tính tò mò, đưa chuyện của một bộ phận công chúng, tin đồn thường xuất 
hiện khi người ta thiếu (hoặc thừa) thông tin, dựa vào kinh nghiệm của bản 
thân, dựa vào những yếu tố chủ quan mà phán đoán, nảy sinh những thông tin, 
những câu chuyện thường là hoang đường. Nhưng tin đồn cũng ẩn chứa những 
suy nghĩ và tình cảm của công chúng. 

- Định hướng dư luận xã hội: Sử dụng các nguồn thông tin chính thống để 
tác động đến tư tưởng cá nhân, nhóm và cộng đồng làm thay đổi quan điểm, nhận 
thức, thái độ của họ, tạo ra sự nhất trí và đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, phương hướng đề ra. 

2.2. Mục đích và nguyên tắc cung cấp thông tin 

a. Mục đích cung cấp thông tin 

- Bảo đảm nguồn thông tin chính thống để cung cấp cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên những thông tin mang định hướng dư luận về tình hình 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và 
địa phương; 

- Phản bác thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan 
trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại mà không thể thông tin công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng 
thuận trong xã hội. 
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b. Nguyên tắc cung cấp thông tin 

- Thông tin phải chính xác, toàn diện, đầy đủ, thống nhất, kịp thời. 

- Bảo đảm yêu cầu định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng và định hướng 
dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

- Đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. 

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG; 
CUNG CẤP THÔNG TIN, NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI 
TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI THỜI GIAN QUA 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được thành lập trên 
cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 với 84 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
(gồm có 38 đảng bộ và 46 chi bộ), với 5.015 đảng viên và hơn 18.000 quần chúng.  

1. Ưu điểm 

Từ Đảng ủy Khối đến cơ sở đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung 
thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trọng tâm là triển khai việc tổ 
chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết các 
Hội nghị của Trung ương, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai học tập, 
sinh hoạt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Đảng ủy Khối đã thực hiện khá tốt việc tổ chức các lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối 
tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, các hội nghị giao ban, các buổi tọa đàm trao 
đổi về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để nắm tình hình và giải đáp những khó 
khắn vướng mắc từ cơ sở; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các chi bộ sinh hoạt. 
Đảng ủy Khối đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ Cộng tác 
viên dư luận xã hội, thành lập Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” 
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) và ban hành quy chế 
hoạt động. Công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán 
bộ, đảng viên và quần chúng được các cấp ủy quan tâm và thực hiện thường xuyên, 
theo đó kịp thời tuyên truyền, định hướng và góp phần giải quyết những vấn đề 
phát sinh tại cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và quần chúng. 

2. Hạn chế 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định 
hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ vẫn còn số 
mặt hạn chế: 

- Hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa cao, phương pháp 
truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa có sự cải tiến nhiều, chủ yếu một 
chiều từ trên xuống, phát huy chưa tốt việc thảo luận, trao đổi. 

- Chưa có biện pháp hiệu quả để nắm thực chất tình hình tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. 
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- Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội đối 
với những vấn đề bức xúc, nhạy cảm còn chậm và phụ thuộc vào nguồn thông tin 
và định hướng từ cấp trên.  

- Một số chi, đảng bộ cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng còn thấp, nội dung truyền đạt chưa sâu kỹ, 
việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy cơ sở 
chưa sát thực tế, còn chậm so với yêu cầu. 

- Nhìn chung các cấp ủy còn thiếu chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư 
tưởng tâm tư, nguyện vọng, giải quyết và định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo 
dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. 

- Sự phối hợp của một số cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là cung cấp thông tin, tổ chức học tập, 
tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp chưa chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời.  

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên, và người lao động chưa nhận thức đúng về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết, lý luận chính trị nên tính 
tự giác chưa cao, thiếu tập trung. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế  

- Cung cấp thông tin và định hướng dư luận từ cấp Trung ương, Tỉnh chưa 
kịp thời, nhất là những vấn đề, sự kiện mới nảy sinh, nhạy cảm. 

- Đảng ủy Khối theo dõi tình hình các cấp ủy cơ sở tự tổ chức học tập, quán 
triệt, tuyên truyền Nghị quyết chưa thường xuyên.  

- Phương pháp, hình thức thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, công 
tác tuyên truyền nghị quyết đối với quần chúng, người lao động hiệu quả chưa cao 
nhất là những doanh nghiệp có đông người lao động vì đa số người lao động làm 
việc theo ca, hưởng lương theo sản phẩm, một số doanh nghiệp không bố trí thời 
gian cho người lao động học tập.  

 - Một số cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy chưa quan tâm đến công tác cung 
cấp thông tin, nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng.  

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH 
TRỊ TƯ TƯỞNG; CUNG CẤP THÔNG TIN, NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ 
LUẬN XÃ HỘI TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI 

1. Mục tiêu  

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, nhất là công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tạo sự 
thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng 
trong toàn Đảng bộ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống 
tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần khắc phục có hiệu quả tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 
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2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- 100% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. 

- 100% cơ sở phân công cấp ủy viên thực hiện công tác tuyên truyền. 

- 100% cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác nắm bắt và định 
hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. 

       3. Nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, 
nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 

   3.1. Nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- Giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, làm cho ý chí kiên định đó trở thành lập 
trường chính trị không thể lay chuyển, kiên quyết đấu tranh chống những quan 
điểm sai trái, thù địch, ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội. 

- Giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng về đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và 
năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện có hiệu quả việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự 
chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

- Giáo dục, nâng cao cảnh giác, chống các âm mưu, thủ đoạn và hành động 
“diễn biến hoà bình” gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, thông qua giáo 
dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ bản chất và mức độ nguy hiểm 
của chiến lược “diễn biến hoà bình”, tích cực tham gia chống lại âm mưu và thủ 
đoạn “diễn biến hoà bình” bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, 
phải tăng cường phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, không ngừng củng cố 
mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

3.2. Nội dung cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 

- Những vấn đề có liên quan đến hoạt động của chi, đảng bộ như: Tình hình 
tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp; 
công tác cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật; công tác quản lý, 
phân công công tác đảng viên; công tác kết nạp đảng viên mới; công tác kiểm tra, 
giám sát tổ chức đảng và đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận; việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công đoàn, 
đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; các chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án; kết 
quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, kết quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của các 
chi, đảng bộ cơ sở. 
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- Những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thuộc lĩnh vực của các tổ 
chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở trực tiếp lãnh 
đạo, chỉ đạo, không đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng thu 
hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng thì cần 
kịp thời cung cấp thông tin ban đầu về quan điểm giải quyết, xử lý cho Đảng ủy 
cấp trên; đồng thời thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng để định hướng 
dư luận kịp thời. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG; CUNG CẤP THÔNG TIN, NẮM BẮT VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI THỜI GIAN TỚI 

1. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng 

a. Đối với Đảng ủy Khối 

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ, kỹ năng truyền đạt, giới thiệu nghị quyết; in ấn các tài liệu nội dung ngắn gọn, 
dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên và người lao động nghiên cứu, học tập. 

 - Đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt, giới thiệu nghị quyết, chuyên 
đề ngày càng chất lượng, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng phù hợp 
với từng đối tượng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; cải tiến quy trình tổ 
chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng theo hướng thuận lợi cho 
cơ sở, trong đó hỗ trợ cho các cơ sở không có điều kiện tự tổ chức học tập, quán 
triệt các nghị quyết Trung ương. 

 - Cải tiến hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng rút 
ngắn thời gian học tập, phát huy tinh thần tự nghiên cứu của học viên, đổi mới hình 
thức viết thu hoạch cuối khóa. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin 2 chiều giữa cấp ủy cơ sở và Đảng ủy 
Khối nhằm nắm chắc tình hình hoạt động của cơ sở. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình tổ 
chức học tập nghị quyết để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những chi, đảng bộ chưa 
thực hiện đúng quy định; biểu dương những nơi thực hiện tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng. 

 b. Đối với cơ sở  

- Đổi mới phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của 
Đảng, các nội dung tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Bí thư cấp 
ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng. 

- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo, tạp 
chí… của Đảng, các phương tiện trực quan (khẩu hiệu tuyên truyền, băng hình, 
băng tiếng, trang thông tin điện tử...) để truyền tải những thông tin có định hướng 
đến cán bộ, đảng viên, người lao động. 

 - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nghị 
quyết của Đảng đến với đoàn viên, hội viên bằng các hình thức đa dạng, phong phú. 
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2. Nhiệm vụ, giải pháp cung cấp thông tin 

        2.1. Nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và báo cáo viên Đảng ủy  

a. Đối với Đảng ủy Khối 

           - Đảng ủy Khối là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn quản lý công tác 
tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy; là đầu 
mối tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin do cơ quan, đơn vị cung cấp để chỉ đạo, 
hướng dẫn các cấp ủy cơ sở về nội dung tuyên truyền, giải thích, định hướng dư 
luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

           - Khi phát hiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự 
quan tâm đặc biệt của dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng ủy Khối gửi 
văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy có liên quan để kịp thời 
cung cấp thông tin. 

          b. Đối với cơ sở 

           - Tổ chức sinh hoạt học tập, quán triệt tuyên truyền những thông tin theo 
hướng dẫn của Đảng ủy Khối; trường hợp cần thiết các cấp ủy cơ sở đề nghị 
Đảng ủy Khối cử báo cáo viên để tuyên truyền hoặc đề nghị cung cấp tài liệu 
thông tin cho cơ sở. 

           - Phân công đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ cung cấp thông tin, quản lý cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin. 

          - Thực hiện cung cấp thông tin gắn liền với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, 
dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và kịp thời báo cáo, kiến nghị lên 
Đảng ủy Khối. 

c. Đối với báo cáo viên Đảng ủy Khối 

          - Quản lý và sử dụng thông tin theo đúng quy định của Quy chế hoạt động 
báo cáo viên và những quy định khác của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm 
kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước. 

         - Khi thực hiện công tác tuyên truyền miệng theo sự phân công phải truyền 
đạt đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung thông tin do Đảng ủy Khối chỉ đạo, 
hướng dẫn và chịu trách nhiệm về những thông tin mà báo cáo viên đưa ra. 

           - Đồng thời với việc báo cáo truyền đạt thông tin, báo cáo viên trao đổi với cấp 
ủy cơ sở, lãnh đạo cơ quan về kết quả báo cáo và yêu cầu nội dung thông tin cần bổ 
sung hoặc cung cấp cho cơ sở. Thực hiện tốt thông tin hai chiều. 

2.2. Giải pháp thực hiện cung cấp thông tin 

a. Đối với Đảng ủy Khối 

           - Phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để có cơ chế thực hiện cung cấp 
thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 

           - Kịp thời cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền cho sinh hoạt chi bộ, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội. 
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           - Củng cố, tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên Đảng ủy Khối đảm bảo về số lượng; bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp 
truyền đạt và thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định. 

           b. Đối với cấp ủy cơ sở 

- Thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp định kỳ của cơ 
quan, đơn vị, doạnh nghiệp để quán triệt, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên 
và quần chúng. Chú trọng trao đổi thông tin, qua đó cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp tổng hợp ý kiến nắm rõ thông tin từ cơ sở để kịp thời xử lý hoặc 
báo cáo lên cấp trên. 

- Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực 
hiện định kỳ tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, người lao động để kịp 
thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cung cấp thông tin, làm công tác tư tưởng. 

- Thống nhất phân công trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc 
cấp ủy viên thực hiện công tác tuyên truyền để cung cấp thông tin cho cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội  

3.1. Nhiệm vụ của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 

a. Đối với Đảng ủy Khối 

- Nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh nhanh tình hình tư tưởng, dư 
luận xã hội của cán bộ, đảng viên, quần chúng trước những vấn đề, sự kiện quan 
trọng diễn ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và đặc biệt là các chủ trương của 
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Tiến hành các cuộc điều tra xã hội học về dư luận xã hội phục vụ cho việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
(khi có chỉ đạo của cấp trên). 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nắm bắt, định hướng dư 
luận xã hội. 

- Nâng cao chất lượng giao ban dư luận xã hội của Đảng ủy Khối, phát huy 
vai trò của Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Khối, thành viên Tổ Cộng tác viên dư luận 
xã hội của Đảng uỷ Khối trong việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội. 

b. Đối với cấp ủy cơ sở 

- Nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh nhanh tình hình tư tưởng, dư 
luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề 
xã hội quan trọng trong nước và trên thế giới, đặc biệt là các chủ trương, chính 
sách của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. 

- Triển khai điều tra xã hội học về tư tưởng, dư luận xã hội theo hướng dẫn, 
yêu cầu của Đảng ủy Khối phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Đề xuất các biện pháp định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo 
sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần 
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chúng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, của cơ quan, đơn vị và sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. 2. Các giải pháp thực hiện công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội 

3.2.1. Các giải pháp nắm bắt dư luận xã hội 

 a. Đối với Đảng ủy Khối 

- Triển khai thực hiện nắm bắt dư luận xã hội theo phương pháp truyền 
thống: Xác lập, tiếp nhận thông tin thông qua nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình, 
dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng được xác lập từ hệ thống 
thông tin trực tiếp của đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối, lực lượng tuyên truyền 
viên, cộng tác viên dư luận xã hội; các tin, bài trên báo chí và các phương tiện 
truyền thông đại chúng; các văn bản báo cáo của các chi, đảng bộ cơ sở; thông qua 
các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, cơ quan với cán bộ, đảng 
viên và quần chúng; sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể… 

- Triển khai nắm bắt dư luận xã hội theo phương pháp điều tra xã hội học: 
Dư luận xã hội có thể được nắm bắt chính xác (cả định tính và định lượng) thông 
qua điều tra xã hội học. Hình thức điều tra xã hội học phổ biến là phỏng vấn một 
tập hợp người (mẫu điều tra theo các bảng (phiếu câu hỏi)) đã được chuẩn bị 
trước. Các bước tiến hành cuộc điều tra xã hội học: Xác định chủ đề, mục đích; 
xây dựng phiếu câu hỏi; chọn mẫu điều tra; xử lý phiếu điều tra và viết báo cáo. 

- Thực hiện tổng hợp và xử lý thông tin: Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp 
với Văn phòng Đảng ủy tổng hợp thông tin từ các nguồn báo cáo định kỳ của chi, 
đảng bộ cơ sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, báo cáo viên 
Đảng ủy Khối, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội… tham mưu, đề  
xuất giải quyết theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan 
để giải quyết. 

- Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Khối xây dựng trang facebook, tham gia vào 
trang VCNET, nhóm Zalo Cộng tác viên dư luận xã hội để định hướng, phát huy 
vai trò tuyên truyền và cung cấp thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn 
chống phá của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. 

b. Đối với cấp ủy cơ sở 

- Trước khi xử lý thông tin, cấp ủy chủ động lắng nghe, nắm bắt nhanh tình 
hình tư tưởng, dư luận xã hội, thái độ, ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên 
và quần chúng hoặc đối tượng khác có liên quan. Thông qua các thông tin tiếp 
nhận; thái độ đồng tình, không đồng tình; tâm trạng phấn khởi hoặc chán nản; mức 
độ tín nhiệm hay không tín nhiệm của tập thể hoặc số đông… để nhận định đánh 
giá tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng đang diễn ra.  

- Chủ động thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt đảng, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, 
các buổi giao ban, các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, cơ 
quan với công chức, viên chức, người lao động. 
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- Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn điều tra xã hội học của Đảng 
ủy Khối, nhất là làm tốt việc quán triệt mục đích, yêu cầu trước khi phát phiếu câu 
hỏi để bảo đảm chất lượng trả lời ở từng phiếu câu hỏi.  

- Thực hiện định kỳ việc tổng hợp báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 
ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đề xuất với Đảng ủy Khối cho ý kiến 
chỉ đạo những vấn đề cần quan tâm. Trường hợp có vấn đề nóng, bức xúc ở cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp cần ý kiến chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối thì nắm 
tình hình và báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Khối để kịp thời xử lý. 

3.2.2. Các giải pháp định hướng dư luận xã hội 

a. Đối với Đảng ủy Khối 

- Tăng cường cung cấp thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng. Thông tin phải chính xác, đầy đủ, liều lượng phù hợp cho 
từng đối tượng. Thông qua việc tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hội nghị do Đảng ủy Khối tổ 
chức, các buổi nghe báo cáo thời sự…; thông qua các tài liệu, bản tin định kỳ, 
trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối để phục vụ sinh hoạt chi bộ và phục vụ 
công tác lãnh đạo, quản lý; cung cấp thông tin về thực hiện các chủ trương, chính 
sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan 
tâm nhằm giúp các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
chủ động trong tham mưu định hướng dư luận xã hội. 

- Để thực hiện tốt việc định hướng dư luận xã hội, biện pháp quan trọng là 
đối thoại trực tiếp với công chức, viên chưc, người lao động ở cơ sở. Thông qua đó 
cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, giúp xóa bỏ những tin đồn thất thiệt, thay đổi 
những tư tưởng, dư luận tiêu cực nhất là những chủ trương, chính sách mới mà 
quần chúng chưa hiểu hoặc chưa nắm được đầy đủ các thông tin dẫn đến lo lắng, 
hoang mang. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Đảng 
ủy Khối và lực lượng tuyên truyền viên cơ sở để góp phần quan trọng trong định 
hướng tư tưởng, giải thích thông suốt dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng toàn Đảng bộ. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ 
năng truyền đạt có sức thuyết phục mạnh mẽ tác động tích cực đến thái độ và hành 
vi của người nghe. 

b. Đối với cấp ủy cơ sở 

- Chú trọng cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên 
và quần chúng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tài liệu hướng dẫn của cấp 
trên hoặc các thông tin chính thống nhận được; thông qua tổ chức các lớp học tập 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt chuyên 
đề thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm 
nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu biết đầy đủ, chính xác tạo sự 
thống nhất về nhận thức và hành động.  

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuỳ theo tình 
hình và điều kiện cụ thể tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và 
quần chúng ở cơ sở. Thông qua đó lắng nghe những ý kiến tâm tư, nguyện vọng, đề 
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xuất những vấn đề cần làm rõ; từ đó, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trao đổi, giải thích, cung cấp thông tin để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận. 

- Chọn cán bộ có nghiệp vụ tuyên truyền, có kỹ năng truyền đạt tốt để giúp 
cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong định hướng tư tưởng, giải 
thích thông suốt dư luận, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án đến đảng viên, bám sát các 
nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Đề án, tùy đặc điểm tình hình của chi, đảng bộ mình để 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp. 

 2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi quá trình tổ chức 
thực hiện Đề án, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy sơ, tổng kết Đề án khi có 
yêu cầu. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề 
nghị các cấp ủy cơ sở kịp thời báo cáo về Đảng ủy Khối để xem xét, điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp. 

Nơi nhận:                                                                       T/M ĐẢNG ỦY 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (b/c)                         BÍ THƯ  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ,                                                            
- Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Các ban và đoàn thể trực thuộc, 
- Lưu VP, TGDV.                  
                                                                                        Lê Đức Hùng 
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